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 برڤ                                                                
ینی  شرزاد هه

           FALUN DAFA ( FALUN GONG)  
 

ك نر شو ، بۆ ههکشت هدوای خۆی راد ی بچوك له  تایه  به،ستی آی ده یه بانه بینی عاره وم ده  ئه رۆژانه
ی  آه بانه عاره.  ی قیتكردبۆوه آه بانه ر عاره سه ردی له آی زه یهئا. بووی پ  جانتایه بانه و عاره  ئه ،وبایهوبچ
ری  ریه ت و قژی حه ئاآارو چاوو روومهی  وه رئه به  له.  وه تهآ شه  ده  شكۆوه ی به آهو ئاشاآ دوای خۆی راده له
ی  مه بۆ ئ ته حمه  زه بۆیه..!  چن ك ده یه  چینی له و فلیپینی و سنگافوری و یابانی وتایالندیآانی  وه ته نه

ر  ، جارانیش هه یهیئاسان ن.  هاتوون وه هوتآام  ن، لهوتكی آام   خه وانه  بزانین ئه ژادانه م نه زا له ناشاره
  . چن ك ده یه به.. ینی و یابانی و ها چ و ملیونه آرد ئه چن، وامان هزرده ك ده یه موو به  هه وانه مانووت ئه ده
، ردآ دهت گیررن هنت ی ئه ره  الپه  لهیردی روو و  به ، رۆژانه هو نوسین وه ندنهرقالی خو مبینی سه  ده  رۆژانهو ئه
 . وه تهنخو ، چینی دهآانی تیپی یابانی هیر  سه رفه ، حه وه  ناداتهڕئاو
 

،  می راگرتووه رده به ستونی له  ئه كی بهست ده.!!  آردووهمان بینیم خۆی س آه پانی شارۆچكه  گۆره له    
.  وه ویتهوب ق رد ئاسا، ره نگ، به دهند، ب والوو، مه آانی خه ، چاوه آردووه خوارتر س ی تری له آه سته ده

،  وه یتهوبو ق ، ره وهوگرت ، سامی وهووت كهوی ل ، خه یووهی مه.! ر قاچ  سه كی خستۆتهو قاچ دانیشتووه
 .آات ده آات، دوعا ژده، نو وه تهپار ، دهبین ون ده ، خه اگرتووهی ر ناسه هه
. آرد آی ده یه  ساتمه قه  ره رمه  نه سته و جه ك بۆ ئه  نیگایه آرد به ری ده نیشتی گوزه ته ی به وه وم وا بینی، ئه ئه
،  ستانه و راوه ، ئه و نوستنه مزانی ئه ، ده یه  ههمزانی شت زیون بینیبوو، دهڤ هل ه و دیداری ناو تڵوا  هه م له وه ئه
ن،  آه ن وا دهزانی، آ ده آانم نه نیه نھ وه  نزیكه م له به...... و  یامه زانی په م ده وه ، ئهین گه كی پیرۆز دهشت

  ؟؟ ..!! ن گه  چی ده وه ئه!! ؟؟؟. ن آه ؟؟ واده.. ؟؟ بۆ ..ن آه بۆ وا ده
و   ناو رۆژنامهآانی انده پرۆپاگ  له،تی ئاسیا ی خوارووی خۆرهه انهوتو  ری ئهها ژنی ت زاره ك هه ویش وه  ئه

ویش  و منابوون هاتوون، ئه و بۆ پاره  پاره آراوون، به ماره..! اون کر هانوتم  آانی ئه لهوتسالۆنی ئ
 ؟... یه وانه له

 .؟؟..یوتكی آام  ــ  خه
  ...ی چیوتــ  

 .؟؟.. هاتووی  وه  چینه  لهساپۆرت و  په ــ  به
 .رخ ــ نه

.FALUN DAFA (FALUN GONG) ر ئا سه  له آهی نوسراوه آه  
  وه و هۆش و خاوبونه سته ی جه نهووتن و سامبو و خه ، ئه رزشه و وه زانی ئه ده و وا ، ئهن گه و زۆر ده بۆ ئه
و  وآراوهب یان و ندین به آرا، چه دی ده ی به اآهآانی ناو جانت  زۆره یانه و به  نامیلكه ك چۆن له ، وه زۆره

. دابووآانی ت نانهی راه نهآان و  چینی، نامیلكه  سویدی، به  ئینگلیزین به بوو به ری نیشاندام، هه پۆسته
  :یووت و ده ئه. آات ماشای ده  ته  پیرۆزو راستگۆیانه و زۆر به ی ئه آه ه ) فالون ( ژو نورزش و  وه

، ننو یاندن خۆی ده و ئاسانی گهیاند رمی گه و نه  جوله ، به نیهكی آۆنی چینانرزش و راه مان  وه آه  فالونه
 .تری ب فتوان  دهشزا شاره سی نه  آه ه، ئاسان رمه آان شل و نه چاالآییه
ت، و  ناآه سانه و آه  ئهر سه  هیچ له، خۆراییه  به آه نانهت، راهب دهرت فو ی بیه وه یووت، ئه و ده ئه        

مك و بروا   چهر رۆشنایی س به له ) فالون( مان  آه رنامه  به. یه نیان ههناربوون و راهزووی ف ی ئاره وانه ئه
زین، ( ویش   ئه باوه  زمانی چینی ناسراو و  به آه.  ه ) بوردن لوایی، راستی، دنه( وانیش  آات، ئه آارده



 

www.dengekan.com 
7/11/2007 

 . ه ) شین، ران
و  م ئه ، به هوتم   ئه ته یشتووه چۆن گه،  رچووه ی چین دهوت   و چۆن له رسام آردبوو ئه  زۆر منی سهی وه ئه

 ێو و له  سنگافووره یشتوته ، گه رچووه ه، بۆآار د رچووه  ده وه  چینه  پاسی چینی دووجار له وا به دنیای آردم آه
  م  وه ، من مافی ئه می آاری وان وایه ، سیسته  رۆژ آاری آردووه15  مانگانه

 . زۆربوو یه و پاره  ئه مه، بۆ ئ وه نارده م ده وه وت، بۆ ماه ستكه آی چاآم ده یه م پاره آاربكه، بوو هه
 ؟.. وه  مایته  سنگافووره ند له ــ چه

  ..آرد آان آارم ده ڵ هیندییه گه له.  وه ردووجار چوار ساڵ مامه ــ دووجار چووم  هه
دا ، زۆر چینی و هیندی ت هیندی زۆرهژاد   نه سیا هاونیشتمانی به تی ئه انی خوارووی خۆرههوت  دیاره
  ڵ آۆلونیه گه آان له هیندیه. ژاد یان هیندین، یان چینین  نه شی زۆری دانیشتوانیان به ژین، تا ئیمرۆش به ده

 . وه ته  زۆر هاتوون و گیرساونه انهوتو  ئهآان بۆ  ئینگلیزه
 .؟؟..ی تروت  چویته ــ نه
 زۆر مرتاح   سنگافووره م بهَال به.!  تایالند و یابان ردان و بۆ آار چومه سه  بوم، به  سنگافووره ی له م ماوه ــ له

و چین  رهك ئ ، وه وه سوریته  ده نیوقۆل ، به رمه ، گه وای خۆشه ، ئاووهه ، آاری زۆره  خۆشه هوتو  بوم، ئه
 ..!فر و بهر سارد ، هه یهین

 ؟؟..نانی فالون بویتریكی آارو راه ر خه ش ههو ــ له
  رزشه م وه  ئهب مووتان ده و هه وه، من و ئ شكهو م سته ، پشودانی جه رزشی رووح و گیانه  وه وه ئه.!  ــ به
 .تت، هیچی ناو، ماندووبونی ناو ، ئاسانه  خۆراییه به..!! ن بكاتت فالو س بۆ ئیسراحه موو آه ین، هه بكه

 :بۆ زۆرتر ناسینی فالون وتی
! كلتوور موو آه ناو هه له!  ش ك دهن مه موو ته ت، بۆ ههآر  نمایش دهوت)  40( ی  نزیكه  له م فالونه ئه
ی وت   له1992 سای  له.  یه سته و ژینی جه وزهآان، بۆ پشودان و  نانهموو راه  ههك، موو شارستانیه ناو هه له

زی س ر موو آه  هه،رینكی آۆن و دوشت ك ره وه !كك بۆ شارزار ، له وه وبویته، ب چین نمایشكراوه
   جیھانا ناسرا، ئیمرۆ وا له تی له  هۆی مامۆستای تایبه به. تگر  ده م نمایشه تی مامۆستای ئه تایبه

 .تآر مریكاش نمایش ده نداو ئه ، آهلمانیا ا، ئهئوسترالیا، سویسر
 ؟؟.. ی آردووه غه ده تی چینی قه ــ حكومه

دات  دووچاری گرتن و نجام ب ی ئه آه ی چاالآیه وه آات، ئه ی ده غه ده ، قهست وه توندی دژی راده به.!!  ــ به
 آاری سیاسی   به و چاالآیه ، ئه یهی نندی سیاسی یوه و په رنامه چ بهرچی فالون هی گه ئه. تب راونان ده

زانن  دات، وا ده تیان ده ی شیوعیه رنامه  به  له  تانه یه م پرۆسه ن ئه آه ست ده وان وا هه ئه.  وه ته ستراوه به نه
 . یه ترسی بۆ دوارۆژی سیاسیان هه مه

  كه و خه  بریاربوو ئه آرد، آه هغ ده سی چینی قه ملیون آه70 دا نمایشی 1999 یولیوی سای  ت له حكومه       
ی  وه ئه.  رآردن هاتن آارده ی نمایشیانكرد دووچاری راورووت و گرتن و له وانه ئه. ن  نمایشی بكه وه آه یه به

بونی  ر نه به دا له م آارآردنه  له،آرا غه ده  قه لندنیانملی آارآردن هاتن، خو ی ئۆردوگاآانی زۆره وانه گیران ره
م   قوربانی ئه  بونه، هستداو ده  گیانیان له وانه س له  آه163یان  تی رۆژانه حمه ویشت و زهانی پآ رجه مه

كخراوی چڤاتی و ها ر و راگواستن هاتن جۆره نجه شكه ی دووچاری ئه وانه بۆ رزگارآردنی ئه.  یه وه راگواستنه
نگن، بۆیان  ده آانی مافی مرۆڤ بۆیان له كخراوه و رآان آگرتووه  یه وه ته زگاآانی نه  ده وانه میللی و سیاسی و له

 .ن آه  ده لن و پشتیوانیان آه آارده
تی  م مرۆڤایه رجه  فالون بۆ ئاشتی سه وه آه یه موو به ری فالون بكات، ههآات جیھان ف و آارده و هاتووه ئه       
، فالون ووبقكرد ی شارا بینیم خۆی ره آه پانه  گۆره مریكا له  ئه ر له ی سپتمبه/ 11آانی  پاش رووداوه. ن بكه
كیان  موو جیھان خه  هه  له وانه بوو، ئه نیا نه  ته و به ئه.  هیمای داوای ئاشتی ستی آردیته ردوو ده آات هه ده
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 ...! یه هه
ی وتیكردنی دیمكرات نانی فالون و بۆ ئاشتی و بهباتی زۆرآردنی راه  خه و له یشتم ئه گهتل ی   وه ئه        
  باته م خه  ئهزان آات، وا ده  ده باته و خه وام ئه رده ش به ره، ل رگرتووه ی سوید وهوت  ری له نابه  مافی په،چین

 .بات و ئاشتی و ئارامی ده ره تی به  مرۆڤایه و هزره سته  جه  به نانهو راه و ئه ئاشتیانه
  
  
 
 
 
 

 


